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Protokół Nr 17/15 

z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 23 listopada 2015 r. w godz. od 15:00 do 16.30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego p. nr 30 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.   

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki, który 

na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że 

Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują quorum. Następnie 

przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015. 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w zakresie działania 

komisji. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1  

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – przedstawił informację na temat 

osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

 

P. S. Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – przedstawił informację na temat osiągnięć 

uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. W. Bierła, Dyrektor ZSP Nr 2 w Jarocinie – przedstawił informację na temat osiągnięć 

uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor ZSS w Jarocinie – przedstawił informację na temat osiągnięć 

uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor PPP w Jarocinie – chciałam przekazać informację z ostatniego 

tygodnia. Dzięki staraniom dwu letnim za zgodą organu prowadzącego, dnia 17 listopada br. 

Kurator oświaty Poznaniu wskazał nasza placówkę jako właściwą do wydawania opinii  

i orzeczeń dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo 

słyszących. W zeszłym roku rozpoczęliśmy diagnozę dzieci z autyzmem i zespołem 

Aspergera. Dzięki tej decyzji Kuratorium, w tej chwili jesteśmy do uprawnieni  

do diagnozowania o wszystkich rodzajach niepełnosprawności. Rodzice dzieci i młodzieży  

z naszego terenu nie będą musieli jechać do Kalisza, Ostrowa ani do Pleszewa tylko wszystko 

będą mogli załatwić na miejscu, zdecydowanie w szybszym czasie. W tamtych poradni byliby 

obsługiwani jako klienci co najmniej dwóch powiatów.  
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P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie mamy jednego z dyrektorów,  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Pan Kosiński poprosił, abym przedstawił informację  

z liceum. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Cieszą nas wysokie wyniki osiągane przez maturzystów, także osiągnięcia uczniów  

w olimpiadach. Wszystkie osiągnięcia myślę, że Państwo przeanalizowali dokładnie. 

 Chciałbym zwrócić uwag na Zespół Szkół Specjalnych jest bardzo dużo pracy włożone przez 

nauczycieli, przez Dyrekcję szkoły. Sprawdzian klas szóstych w odniesieniu do wyników 

województwa wielkopolskiego czy okręgu wypadł nam poniżej, ale proszę zwrócić uwagę na 

wyniki osiągane przez gimnazjalistów Zespołu Szkół specjalnych one są wyższe niż 

województwa wielkopolskiego czy okręgu. Uważam, że to jest długa włożona praca, która 

owocuje wynikiem uzyskanym na egzaminie gimnazjalnym. Przywiązuję uwagę, do wyników 

uzyskanych przez 6 klasistów, ale w podsumowaniu to jest właśnie ten wynik, który 

uczniowie uzyskują na egzaminie gimnazjalnym. Widać pracę nauczycieli włożoną ze swojej 

strony, ale także i przez część dodaną. Widać rozwój ucznia, który następuje w tej szkole.  

W zeszłym tygodniu byłem na 15 konkursie ortograficznym województwa wielkopolskiego, 

było ponad 30 uczestników, jakbyśmy dostali ten test do rozwiązania to my sami byśmy mieli 

problem, żeby go rozwiązać. Dotyczy to części wybranej grupy zagadnień ortograficznych, 

ale byśmy się sami zaczęli głęboko zastanawiać jak to napisać. Z Ostrzeszowa uczennica 

uzyskała 100 punktów na 100. Jeśli pójdzie do szkoły podstawowej, to jest jednym dzieckiem 

w klasie z 20, 30 uczniów. Nauczyciel nie ma tyle czasu, żeby poświęcić mu uwagę. A tu jest 

w grupach mniejszych jest ta możliwość, żeby dopilnować, doszlifować, pomóc, żeby ta 

opieka tego nauczyciela była bardziej życzliwa, bardziej wychowawcza. Jak weźmiemy klasy 

integracyjne, gdzie uczeń jest jednym z wielu to jest wtedy trudniej. Przygotowanie do życia, 

to jest bardzo ważne, żeby ci uczniowie jak wychodzą ze szkoły potrafili sobie w dużej części 

w życiu dorosłym pomóc. Chciałem nawiązać do poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

i podziękować Pani Dyrektor Za to, że zdopingowała u siebie pracowników, żeby ukończyli 

studia podyplomowe i dzięki temu otrzymaliśmy pismo od Pani Kurator Walkowiak,  

w którym się stwierdza, że udało nam się, jeśli chodzi o dzieci słabo słyszące, niedosłyszące, 

niewidzące, słabo widzące możemy prowadzić takie badania w naszej Poradni.  

Mieliśmy w tym zakresie zawartą umowę w Ostrowie. Rozwiążemy ja, bo była 

bezterminowa, dotychczas płaciliśmy za konkretnych uczniów, za konkretne usługi, wielkim 

plusem, że jest tutaj na miejscu. Nie wiem czy na stronie internetowej pojawiła się już ta 

informacja? 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor PPP w Jarocinie – jeszcze nie, bo opracowujemy nowe 

zaświadczenia dla lekarzy specjalistów. Chcielibyśmy mieć komplet, żeby te dokumenty były 

przygotowane i dostępne na stronie internetowej.  

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – zamieścimy na naszej stronie 

internetowej, żeby jak najszybciej ta informacja dotarła do wszystkich. Jest możliwość, że 

poprawią się warunki Zespołu Szkół Specjalnych. W tym budynku, jeśli chodzi o Zespól, była 

bardzo duża ciasnota, brakowało tam świetlicy. Jest sytuacja taka, że możemy wyprowadzić 

PCPR z budynku i w tym momencie poprawią się warunki dla pracy z dziećmi i młodzieży. 

Brakowało takiego miejsca, nie jesteśmy w stanie rozbudować tej szkoły. Jest duża szansa, że 

poprawią się warunki lokalowe.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Pan Dyrektor Kosiński również do mnie 

dzwonił i się usprawiedliwiał. Wicedyrektor pomaga przy organizacji turnieju a drugi 

Wicedyrektor przygotowuje arkusze do matur próbnych.   
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Radny Zb. Kuzdżał – chciałem się zorientować jak wygląda ranking powiatów, szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu jarocińskiego w rywalizacji sportowej 2014/2015 na terenie 

województwa wielkopolskiego?  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – podsumowanie dotarło, moja szkoła 

zajęła 5 miejsce w Wielkopolsce. Znaczny skok do góry w stosunku do roku ubiegłego  

z miejsca 26. Duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego. My jako placówka 

mamy bazę sportową najbardziej ubogą, sala gimnastyczna niepełnowymiarowa, boisko 

zewnętrzne dzięki zgody kolegi korzystamy z orlika. Na pewno duże zaangażowanie 

nauczycieli w zajęcia pozalekcyjne.   

 

Radny Zb. Kuzdżał – a jak wygląda cały Powiat Jarociński w rankingu? 

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – drugie albo trzecie miejsce za miastem 

Poznaniem.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – Pan Drzazga wspomniał o przeniesieniu PCPR, nie wiem czy to jest 

konieczność taka, bym prosił żeby Pan Dyrektor przedstawił. Jak pamiętacie, przyjęliśmy 

taką koncepcję przyjęliśmy, żeby trzymać wszystkie jednostki związane z pomocą społeczną, 

niepełnosprawnością, rodziną w jednym miejscu. Teraz jakbyśmy przenosili gdzieś, to byłby 

problem, że rodzic przyjeżdża w dane miejsce i ma kompleksowo załatwioną usługę, taka 

koncepcja przyświecała temu. Rzeczywiście, jeśli warunki nie pozwalają na rozszerzenie 

działalności placówki szkolnej, nie analizowałem nie mam danych aktualnych to być może 

jakieś rozwiązanie należałoby znaleźć. To usytuowanie w jednym miejscu było atutem,  

w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy się.  

 

Radny L. Mazurek – chcę zwrócić uwagę, po pierwsze to należą się gratulacje naszym 

dyrektorom, bo w tych osiągnięciach uczniów biorą udział nauczyciele, nie tylko wychowania 

fizycznego. Od kilku lat, bo 6 lat temu byłem naczelnikiem tego wydziału i ZSP nr 1 był na 

30 miejscu, jest bardzo duża progresja do przodu. Najważniejszą rzeczą jest, że do tego typu 

wyników można dojść, ale w naszych szkołach odbywają się lekcje wychowania fizycznego, 

bo my możemy te dzieci posadzić na trybunie a reszta trenuje w siatkówkę, bo bierzemy 

udział w zawodach. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że u nas nie jest to kosztem lekcji. 

Nauczyciele mają normalne lekcje wychowania fizycznego i z tego, co wiem z roku na rok, 

więcej uczniów bierze udział w tych lekcjach. Zbiorowe zwolnienia lekarskie zanikają.   

To jest bardzo duży sukces. Wiadomo, że baza sportowa by się poprawiła. Chciałem się 

odnieść do ZSS pamiętamy te przenosiny, zrobienia na pierwszym piętrze takiej niby sali 

gimnastycznej potem to boisko. Wyraźnie widać, że jest różnorodność różnych imprez, które 

w tej szkole specjalnej się odbywają, szeroka gama, nic innego tylko gratulować Państwu 

Dyrektorom i można być z was dumnym. 

 

P. W. Bierła, Dyrektor ZSP Nr 2 w Jarocinie – jeśli chodzi o ranking my mieliśmy  

15 miejsce, a liceum 17, a Tarce 99 miejsce. Co dało nam drugie miejsce w klasyfikacji 

powiatów za powiatem wolsztyńskim.  

 

Przewodniczący Rady p. Jan Szczerbań – słuchałem pierwszego materiału ze Szkoły 

Specjalnej, bo w ramach przedsiębiorczości realizuję taki temat jak osoby niepełnosprawne  

i ich aktywność zawodowa. Był taki dokument Jana Pawła II, gdzie jest takie dobre zdanie, 

które zawsze chodzi za mną, że osoby niepełnosprawne są jednym z nas.  

Będzie niedorzecznością, jeśli nie będziemy dopuszczać do życia społecznego, a tym bardziej 
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do rynku pracy. Cieszę się, że w tym naszym miejscu tyle dobrego jest robione, bo te osoby 

niepełnosprawne mało, że walczą z własnym kalectwem, z własną chorobą, opinią społeczną 

to jeszcze trzeba sobie w życiu poradzić. Druga rzecz to, co już wspomniałem na poprzedniej 

sesji, że wziąłem pod swój patronat pod bieg niepodległości z okazji 11 listopada, byłem 

dumny z naszej młodzieży. Zauważyłem, że młodzież ma swoje ideały i to głęboko 

patriotyczne.  Młodzież ma cel wyznaczony, to jest niesamowite. Głównym organizatorem 

było ZSO, współgospodarzem solidarność nauczycielska, i mój patronat skromny rady 

Powiatu. Były pieśni patriotyczne, legiony, trochę trzeba było skrócić, bo było zimno, na 

szczęście nie padało. Przyszli reprezentanci wszystkich szkół. Była policja, wojsko, straż, 

wszystkie służby mundurowe do nas dołączyły plus nasza kochana młodzież.  

Biegli do Mieszkowa, sobie poradzili i tam przy pomniku Taczaka było zakończenie. 

Zapraszam na wiosnę, będzie podobny bieg z okazji „Żołnierzy Wyklętych”.  Termin będzie 

podany. 

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor ZSS w Jarocinie – jeśli chodzi o możliwość rozszerzenia bazy 

szkoły specjalnej o pomieszczenia na dole budynku, w którym się obecnie znajdujemy to jest 

to jedna z lepszych i bardziej dająca szczęście nam informacja jaką mogliśmy otrzymać.  

Z czego to się bierze. Pewien standard pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie 

wymaga warunków, które musza być stworzone, nie tylko, jeśli chodzi o kadrę, która jest na 

wysokim poziomie, ale również o bazę. Szkoła rozwija się w kierunku pracy z dziećmi  

z wczesnym wspomaganiem rozwoju, to są dzieci od urodzenia do pójścia do szkoły.  

Praca praktycznie 1 na 1.  Stworzyliśmy również oddziały dla dzieci z autyzmem, są to 

oddziały dwu, cztero osobowe wymagające bardzo określonej bazy programowej. 

Zastanawiamy się i pewnie w tym kierunku pójdziemy, żeby mogły się uczyć u nas dzieci  

z autyzmem w normie intelektualnej. Wszystko związane jest ze stworzeniem warunków 

lokalowych, świetlica nie spełnia warunków, które te dzieci musza mieć, a w naszej świetlicy 

powinny być oddziały, takie jak pracowe, czyli w zależności od niepełnosprawności, czyli 

jeden nauczyciel na sześć osób lub na mniej. Nie mogą być w jednej świetlicy, ponieważ ich 

różnorodność niepełnosprawności nie tylko intelektualnej, ale również fizycznej a także 

funkcjonowania, powoduje, że stałoby się tam nieszczęście. Perspektywa, o której się 

dowiedzieliśmy bardzo by tą ściśniętą strukturę szkoły rozładowała i dała dużą szansę  

na rozwój.  To, co mówił p. Szczerbań, o tym, że są jednym z nas te osoby, mogę stwierdzić  

z całą odpowiedzialnością, że jestem dość mocno ugruntowany z uczniami, że w naszym 

powiecie, jeśli chodzi o szkołę i o spojrzenie na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

mamy się, czym chwalić, jesteśmy na poziomie bardzo wysokim. To przenosi się nie tylko na 

bazę, którą mamy już bardzo dobra, a jeśli się rozwinie to będzie idealne.  

Chciałbym powiedzieć, że ten wysoki poziom, jeśli chodzi o tym, co dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych mówią o sukcesach uczniów w normie intelektualnej, słyszymy  

o rankingu, o sukcesach, to bardzo się cieszę, że szkoła, która jest pod egidą Państwa 

zajmująca się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niczym nie dostaje od szkół 

masowych, które są. Ta sprawiedliwość rządów powiatu, pozwala nam patrzeć prosto w oczy 

wszystkim, którzy zadają pytania, w jaki sposób dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

realizują obowiązek szkolny albo, w jaki sposób spełniają oczekiwania swoich rodziców. 

Rodzice oczekują tego, żeby ich uczniowie odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości,  

w porównaniu z innymi, takimi samymi osobami, ponieważ życie powoduje, że ciągle gonią, 

a one potrzebują takiego samego poczucia bezpieczeństwa jak wszyscy inni.  

Jeżeli znajdziemy się również na dole to dla tych rodziców i dzieci, dla społeczeństwa będzie 

to jeszcze jeden sygnał, że Starostwo Powiatowe nie tylko dba o rankingi, o wymierne 

sukcesy szkół, ale również zajmuje się tymi osobami, które w sposób namacalny nie oddają 

tego, co w nich zainwestujemy. Oddają w inny sposób.  Bardziej uspołecznione 
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społeczeństwo to łatwiej im w życiu, łatwiej jest im pomóc. Składa się na to wiele czynników. 

Jeśli ten pomysł zostanie zrealizowany to będziemy niesamowicie wdzięczni za taką decyzję. 

Pracujemy w systemie dwu zmianowym, poszerzenie bazy ułatwi komfort przebywania na 

świetlicy.  

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – jak była szkoła specjalna przenoszona 

też były obawy, że wyrzucają dzieci poza miasto.  Problem narastał od dłuższego czasu, jako 

bardzo bezpieczną. Zależało nam na tym, żeby zmienić współczynnik zmianowości, żeby 

trochę spadł.  Po drugiej stronie ulicy jest plac zabaw, będzie zrobione bezpieczne przejście, 

wytłumi się ruch, żeby nie było możliwości, żeby coś się stało. Stąd było pytanie czy można 

znaleźć takie rozwiązanie, żeby umożliwić lepsze funkcjonowanie szkoły i przez przypadek, 

znalazło się takie rozwiązanie, bo straż miejska została zlikwidowana. Później się okazało, że 

kolej nie wie, co z tym budynkiem zrobić, bo zostało wyremontowane za pieniądze unijne 

projekt musi być zachowany, do góry nie byłoby nic.  Pomieszczenia są jak nowe, wszystko 

wymalowane, jedynie kwestia porozumienia z Gminą, czy Gmina zostawia meble czy 

zabiera. Być może jednostki rozdysponować, jeśli pozostawią będziemy wdzięczni.  

Dworzec, jako punkt centralny, dojazd kolejowy jest możliwy, można dojechać, załatwić, 

następnym pociągiem odjechać. „Emki” kursują pod sam dworzec. Jeśli chodzi o osoby 

niepełnosprawne jest winda funkcjonująca. Poprawiłyby się warunki, jeśli chodzi o szkołę. 

Dzisiaj mieliśmy się spotkać z przedstawicielami kolei z Poznania, ale przełożyli tą wizytę, 

coś im wypadło. Koszt wynajmu miesięcznie to jest 1800 zł plus media. Nie są to kwoty 

szalone, myślę, że kolej będzie zadowolona, że będzie mogła pozbyć się tego problemu.  

Gmina rozwiąże umowę do końca roku. Takie rozwiązanie zadowoliłoby wszystkich, PCPR 

ze względu na dojazd, nie byłoby możliwości rozwoju szkoły, świadomość rodziców rośnie,  

a w związku z tym przybywa uczniów w szkole. 

 

Radny T. Grobelny – wypada zająć głos. Odnoszę się do materiału przygotowanego przez 

poszczególne szkoły, bardzo starannie zostało przygotowane, dopracowane, są wyniki matur, 

egzaminów zawodowych oraz osiągnięcia w konkursach sportowych i przedmiotowych. 

Dobrze, że wszystko kompleksowo ujęte. Byłem Dyrektorem szkoły i wiem, że nie można 

pójść tylko w jednym kierunku, tylko w wyniki sportowe, a zaniedbywać pozostałe dziedziny 

pracy szkoły.  Wyniki i konkursy jak i wyniki z matur porównywalne do województwa  

i kraju.  Nie odbiegamy od pozostałych szkół. Rola dyrektora jest taka, że on musi wyważyć, 

co jest ważniejsze, czy wysłanie nauczyciela na konkurs, co tydzień, co dwa, czy praca z całą 

klasą. Można tylko jednego ucznia wykształcić, wtedy pięknie wygląda, a cała klasa w tym 

czasie została samopas. Tutaj jest potrzebna harmonijna rola dyrektora. Widzę, że u nas  

w szkołach to się sprawdza. Odnośnie przeniesienia PCPR, zgadzam się, że dobry pomysł, 

wyprowadzenie z budynku PCPR. Natomiast nadal nie jestem przekonany do lokalizacji 

PCPR na dworcu.  Na pewno nie odbędzie się bez kosztowo, jeden budynek musi być 

dostosowany, przeróbka po PCPR, nie wierzę, że bez kosztowo na dworcu. Musimy ponieść 

koszty. Zanim ja się zdecyduję na podniesienie ręki za przeniesieniem na dworzec to będę 

oczekiwał od zarządu oszacowania całkowicie kosztów przeniesienia. Nie jestem skłonny być 

od razu za. Trzeba tez stwierdzić, jaka jest lokalizacja przejścia dla pieszych idących  

z Jarocina, czy musi pokonać kładkę czy drogą okrężną. Koleją z gminy Jarocin, nikt nie 

przyjedzie, każdy przyjeżdża samochodem. Pełnej wiedzy będę się domagał od zarządu 

powiatu. 

 

Radna B. Włodarczyk – szkoda, że nie ma nikogo z liceum, bo moim zdaniem, dobrze by 

było skoro jest dwóch zastępców a nie ma nikogo, coś tutaj nie gra. Tym niemniej chciałam 

pogratulować tych osiągnięć, które w ramach konkursów, olimpiad w tej szkole, w której tyle 
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lat pracowałam w dalszym ciągu można zauważyć. Szczerze mówiąc powszechnie nielubiana 

była chemii, ale z przyjściem koleżanki Ratajczak, wszystko się w szkole zmieniło.  

Młodzież polubiła chemię, mieliśmy osiągnięcia syn Pana Jajora nawet na szczeblu 

centralnym. Moim zdaniem bardzo dużo zależy od nauczyciela, to samo, jeśli chodzi  

o biologię, mieli uczniowie swoje osiągnięcia,. Widzę, że w roku 2014/2015 to samo, bardzo 

dużo uwypuklony język polski, ale tradycja tej szkoły zawsze była, że język polski mieliśmy 

nawet na szczeblu centralnym z roku na rok. Informatyka bardzo też osiągalny przedmiot dla 

uczniów z liceum. Jestem mile zaskoczona osiągnięciami z matematyki były, ale nie aż takie. 

Zostałam zaskoczona brakiem osiągnięć ze sportu, o ile sobie przypominam 2011 rok, albo 

2009 rok miała osiągnięcia 1 miejsce w województwie i w następnym roku 2. Wuefiści są ci 

sami, a nawet byli naczelnymi dyrektorami, co się stało, trzeba by postawić to pytanie.  

Moim zdaniem na dyrektywie dyrektorskim, bo nie wyobrażam sobie, żeby była młodzież 

mniej zdolna. Ponadto to, co mówił Pan mazurek, że nauczyciele wuefu, zawsze dbałam o to, 

że jeśli ćwiczą do zawodów w siatkówkę, to nie tylko grupa ćwiczy, lekcje są od tego, żeby 

ćwiczyli wszyscy. Natomiast były dodatkowe godziny, na sport, który legalnie dostawaliśmy 

godziny od powiatu czy kuratorium, w ramach tych godzin były ćwiczenia pod inne zawody. 

Gratuluję kolegom z innych zespołów szkół. Wiadomo, że profil pracy techników, szkoły 

zawodowej, jest zupełnie inny. Jeżeli młodzież bierze udział w rozmaitych konkursach. 

Mielimy spotkanie w Pleszewie i kończyło się to u sióstr kawą. Młodzież ze szkól 

zawodowych odbywała praktykę u sióstr zakonnych i była ta narada przed świętami, były 

pierniki, wypieki. Siostra oznajmiła, że jedzie do Poznania na konkurs bożonarodzeniowy. 

Prezentowali się, zajęli pierwsze miejsce. Robicie wszystko pod takim kątem, jaka jest szkoła, 

jaki profil szkoły. To, że staracie się młodzież wciągać, poprzez to, że nauczycieli wciągacie 

do pracy na rzecz konkursów to dobrze. Miałam osiągnięcie jednego z uczniów, który uczy  

w Dobrzycy, zdobył 8 miejsce w olimpiadzie z języka francuskiego w skali kraju, wiem ile 

godzin trzeba było poświęcić, przychodził, całą bibliotekę przerył. Tacy nauczycieli, którzy 

dodatkowo pracują na rzecz udziału młodzieży w różnych konkursach, olimpiadach trzeba 

doceniać. Pan Dyrektor z Liceum napisał, że z biologii p. Jezierska na olimpiadzie 

biologicznej chłopak został finalistą tej olimpiady. Moim zdaniem już jest kandydat nawet do 

nagrody kuratora, taka powinna być gradacja, jeśli ktoś się plasuje z uczniem na najwyższej, 

centralnej konkurencji to znaczy, że i uczeń jest bardzo dobry i nauczyciel musi jemu 

sprostać. To, żeby przygotować ucznia do stopnia centralnego to trzeba napracować się. 

Dziękuje kolegom, że promujecie tych uczniów bardzo dobrych i promujcie kolegów 

nauczycieli, którym się chce pracować. 

 

Radny L. Mazurek – ten temat dzisiejszej komisji dotyczy szkół, ale w tej komisji 

uczestniczy też Pani Dyrektor, która ma osiągnięcia inne. Jestem zaskoczony, że w tego typu 

komisjach nie uczestniczy ani Dyrektor Domu Pomocy w Zakrzewie, ani Dyrektorzy Domów 

Dziecka. Przecież te instytucje biorą udział w różnego rodzaju imprezach sportowych i mieli 

by się, czym pochwalić. Od lat Dyrektorzy tych placówek nie czują się związani z powiatem. 

Nie rozumiem tego. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – zacząłem temat wyników sportowych itd. miałbym prośbę, żeby 

zrobiono z ostatnich trzech lat ranking to zobaczymy jakie szkoły osiągnięcia mają.  

Ten ranking by nam przedstawił jak poszczególne szkoły pracują. Mamy, czym się 

poszczycić, bo to są dobre wyniki w województwie wielkopolskim. Chciałbym podziękować 

uczniom, kadrze, która prowadzi i dyrekcji. 

 

Radny T. Grobelny – ładnie sprawozdania Dyrektorzy wykonali, pragnę zwrócić uwagę, że 

są olimpiady ogólnopolskie i ogólnopolskie. Czasem ktoś ogłosi ogólnopolską przyjedzie  
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8 drużyn w okolicy i nazywa się ogólnopolska. A są olimpiady ogłaszane przez kuratoria.  

To są solidne konkursy, okręgowe i centralne. Rzetelna wiedza uwydatniona.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przychylę się do pana sugestii, byśmy plan 

komisji zmienił na następny rok, jak najbardziej nie widzę problemu, żeby dołożyć.  

Chciałem również pogratulować dyrektorom osiągnięć. 

 

 

Ad. pkt. 2  
Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt budżetu 

powiatu na 2016 rok w zakresie działania komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt budżetu na 2016 rok w zakresie 

działania komisji w formie prezentacji multimedialnej.  

Projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Slajdy stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuje Panie Skarbniku. Czy Państwo radni 

mają jakieś pytania odnośnie budżetu?  

 

Radny Sł. Wąsiewski – mam jedną uwagę Panie Skarbniku jak pokazujemy spadek 

subwencji dobrze tez jakbyśmy pokazali demografię, bo nie wiadomo czy ona wynika z tego, 

że jest mniej uczniów czy wynika z tego, że są cięcia centralne. Mówię też o 2014 roku.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – są wzrosty na 2016 rok 4 %. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – z budżetu wynika, ze subwencja i dochody własne nie wystarczają na 

pokrycie zadań oświatowych i jeszcze z budżetu powiatu dokładane są środki 102.000 zł. 

Wyłączona jest bibliotek i kultura. Nie ma zabierania subwencji oświatowej i nie ma dużych 

inwestycji. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję. Przejdziemy do zaopiniowania projektu 

budżetu na rok 2016 w zakresie działania komisji. Kto z Państwa radnych jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest 

„przeciwny”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”.  

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok w zakresie działania Komisji został pozytywnie 

zaopiniowany. 

 

 

Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania.” Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – w związku ze stwierdzonym przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu uchybieniem w sformułowaniu treści uchwały 
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Nr XIII/103/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015r. w części dotyczącej 

dotowania placówek, o których owa w art. 2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty należało 

wprowadzić stosowne zapisy dotyczące tych dotacji. Ponadto w podstawie prawnej uchwały 

należało wskazać ust. 8a art. 90 ustawy o systemie oświaty.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuje Panie Skarbniku. Czy Państwo radni 

mają jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Nie ma żadnych pytań. W takim razie 

przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? 

Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  
 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w projekcie budżetu na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę.  

To znaczy, że możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 

jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, 7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki – prosiłbym o zgłaszanie 

propozycji do planu pracy Komisji na następną komisję.  

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


